Poutníčkova

vánočně - novoroční příloha
roč.16, č.51

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti
a dobrodince denně v 8:00, 12:00 a ve 20:00

Modlitba otce Cyrila,

karmelitána, k Pražskému Jezulátku

Ó Ježíšku, k tobě se utíkám,
skrze tvou Matku tě žádám,
vysvoboď mě z této mé nouze
(možno konkrétně vyjádřit),
neboť ti pevně a upřímně věřím,
že tvé božství mě může ochránit.
S důvěrou doufám v tebe,
že najdu tvou milost.
Z celého srdce a duše tě miluji,
s bolestí lituji svých hříchů
a na kolenou tě prosím,
Ježíšku, vysvoboď mě z nich.
Mým předsevzetím je polepšit se
a již tě znovu neurážet.
Proto se ti odevzdávám
a chci vše trpělivě snášet
a vždy ti opravdově sloužit.
A svého bližního jako sebe sama
chci kvůli tobě ze srdce milovat.
Ježíšku, Dítě, klaním se ti,
ó mocné Dítě, prosím tě,
vysvoboď mě z této mé nouze
(možno vyjádřit slovy),
abych se věčně mohl těšit z tebe,
s Marií a Josefem tě viděl
a se všemi anděly se ti klaněl.
Amen.

KRÁSNÉ, POŽEHNANÉ
A MILOSTIPLNÉ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!
______________________________________
V tyto dny, bezprostředně předcházející svátkům se modlí novéna k Pražskému
Jezulátku. Je to osobní duchovní příprava na setkání s narozeným Ježíškem.
Modlitbu novény naleznete také na našich webových stránkách www.libesice.com.
Od pondělí 1. ledna až do neděle 14. ledna 2018 bude probíhat v naší farnosti opět
Tříkrálová sbírka, největší humanitární sbírka v naší zemi. Pomáhat potřebným
je velký skutek lásky, ale zároveň i odvahy, protože ne všechna srdce jsou
otevřená. Koledníci si tak touto obětí připomínají nelehkou cestou tří králů, kteří
museli podstoupit velmi m noho útrap během cesty, než konečně dorazili do Betléma,
aby se Ježíškovi poklonili. Za posledních devět let byla v naší farnosti sbírka velmi
úspěšná, poslední roky patří výnos k nejvyšším z celé diecéze. Toto všechno by
nebylo vůbec možné bez Vás všech, kteří jste přispěli a stejně tak bez Vás všech,
kteří jste neváhali pomoci a do této důležité sbírky se zapojili, za což Vám všem
patří veliký dík! Proto Vás i letos všechny velmi prosíme, kdo byste byli ochotni se
opět jakkoli zapojit a pomoci, abyste se ozvali otci Vilémovi na tel. 608 831 584.
Více podrobností o této sbírce se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
1. leden, o slavnosti Matky Boží Panny Marie, je světový den modliteb za mír.
V této době se tento úmysl jeví jako čím dál naléhavější. Jak nám Matka Boží
připomíná, musíme tento mír především mít v srdci, jen tak může být potom mír
v našich rodinách i v celém světě. Tento den je také zvláštní příležitostí začít nový
rok pod ochranou Panny Marie a vykonat nebo obnovit zasvěcení Panně Marii.
Zveme Vás srdečně na všechny vánoční koncerty našeho sboru, kterými Vám
chceme zpříjemnit vánoční dobu a zároveň skrze koncerty dále pomáhat potřebným.
Betlémské světlo je pro Vás k dispozici od pátku
22. prosince na liběšické faře i v liběšickém
kostele. Po celé svátky bude prozařovat naše
domovy světlo místa, kde se Ježíš narodil.
O svátku Svaté Rodiny 28. prosince se konají
modlitby za nenarozené děti. Více se dozvíte na
http://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi

